
 

 

2021 Tüm Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konu Sınav Soru ve 
Cevapları 

1. Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri 

ilişkilerine dair aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Özel güvenlik görevlisi görevde iken suç 

işlenmesi halinde genel kolluğa bilgi 

vermelidir 

B) Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve 

görev süresi dışında yetkilerini 

kullanamazlar 

C) Özel güvenlik görevlileri genel kolluğun 

sahip olduğu bilgi ve tecrübeden istifade 

edebilir 

D) Özel güvenlik görevlileri görev alanları 

içerisinde meydana gelebilecek doğal 

afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine 

yardımcı olmakla yükümlü değildirler 

E) Özel güvenlik görevlileri mevzuatça 

kendilerine verilmeyen bir yetkiyi 

kullanamazlar 

 

2. Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki 

yetkilerin kullanılması sırasında, özel 

güvenlik görevlileri 

kimin/kimlerin emirlerini yerine 

getirmekle yükümlüdür? 

A) Zabıta amirinin 

B) Gümrük muhafaza amirinin 

C) Belediye başkanının 

D) İl genel meclisinin ve belediye meclisinin 

E) Mülki idare amiri ve genel kolluk 

amirinin 
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3. "Özel güvenlik görevlileri ve 

yöneticileri görev alanları içerisinde genel 

güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu 

hallerde durumu ………………. genel 

kolluğa bildirir." cümlesinde boş bırakılan 

yere aşağıdakilerden hangisinin 

gelmesi uygundur? 

A) Yöneticiden izin aldıktan sonra 

B) İş yeri sahibine bildirdikten sonra 

C) Yatıştırdıktan sonra 

D) Derhal 

E) İdare ederek 

 

4. Korumakla görevli olduğu siteye 

hırsızlık amaçlı giren şahsı bahçede 

yakalayan özel güvenlik görevlisi Erdi, 

aşağıdakilerden hangisini yapamaz? 

A) Suç delillerini muhafaza altına alır 

B) Yakalama tutanağını imzalar 

C) Şüphelinin ifadesini alır 

D) Polise haber verir 

E) Olay yerini muhafaza altına alır 

 

5. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında 

gerçekleşmiş olan bir olayda, genel kolluğun 

hangi yetkisini kullanırlar? 

A) Parmak izi alma 

B) İfade alma 

C) Olay yeri inceleme 

D) Tanık dinleme 

E) Olay yerini muhafaza altına alma 
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6. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi genel 

kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından 

Türkiye genelinde yürütülen örnek bir 

projedir? 

A) Özel Güvenlik Bilgi Sistemi (ÖGNET) 

B) Patlayıcı Maddeler ve Silah Bilgi Sistemi 

(PATBİS) 

C) Genel Kolluk-Özel Güvenlik El Ele 

D) Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve 

Entegrasyonu Projesi (KAAN) 

E) Genel Kolluk-Özel Güvenlik Alan 

Uygulaması 

 

7. Bir arıtma tesisinde devriye görevi yapan 

özel güvenlik görevlileri Eşref ile Şükrü bir 

olay ile karşılaşırsa aşağıdakilerin hangisini 

yapması yanlıştır? 

A) Olay yerini muhafaza eder 

B) Delilleri inceler 

C) Suç işleyeni yakalar 

D) Genel kolluğa bilgi verir 

E) Olayla ilgili tutanak tutar 

 

8. Özel güvenlik faaliyetlerinin niteliği ve özel 

güvenlik görevlilerinin yetkileri göz önüne 

alınarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru 

değildir? 

A) Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri görevli 

olduğu alanlar sınırlıdır 

B) Özel güvenlik, kamu güvenliğini tamamlayıcı 

mahiyettedir 

C) Görev alanı, esasen genel kolluğun 

sorumluluğunda bulunan ve özel güvenlik 

komisyonu tarafından sınırları belirlenmiş 

alanlardır 

D) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini görevli 

oldukları sürede kullanabilirler 

E) Özel güvenlik görevlileri silahlarını her zaman 

görev alanı dışına çıkarabilirler 
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9. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun açısından özel güvenlik görevlileri, adli 

görev olarak değerlendirilebilecek işlemleri 

kime bildirmekle yükümlüdür? 

A) Genel kolluk 

B) Belediye Zabıtası 

C) Özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı yerin 

sahibi 

D) Valilik 

E) Bağlı oldukları özel güvenlik şirketi 

 

10. Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla 

görevli olan genel kolluğun görevleri ile ilgili 

aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Kamu düzenini ve güvenliğini korumak, 

kollamak 

B) Bozulan düzeni sağlamak 

C) İşlenen suç ve suçluları bulmak 

D) Suçlulara ceza vermek 

E) Suç sonrası adli görevleri yerine getirmek 

 

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel kolluk 

ile özel güvenlik ilişkisi açısından doğru bir 

ifade değildir? 

A) Özel güvenlik görevlileri, genel kolluğun 

olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil 

toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde 

yardımcı olur 

B) Özel güvenlik personeli belirlenmiş alanlarda 

görevli ve yetkilidir 

C) Özel güvenlik görevlileri görev alanında suç 

işlendiği zaman suça el koyar, olay yerini 

muhafaza eder 

D) Özel güvenlik görevlileri, görev alanında suçla 

ilgili yakaladığı kişiyi ve muhafaza  ettiği suç 

eşyasını genel kolluğa teslim eder 

E) Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri 

kanunlarımızda aynı yetkilere sahiptirler 
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12. Mülki idare amirleri; kamu güvenliğinin 

gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen 

yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini 

denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek 

önlemler aldırmaya yetkilidir. Bu durumda, 

spor müsabakasında görevli özel güvenlik 

görevlisi Mehmet kimin/kimlerin emirlerini 

yerine getirmek zorundadır? 

 

I. Mülki İdare Amiri 

II. Genel Kolluk Amiri 

III. Özel Kolluk Amiri 

A) I  

B) II  

C) III 

D) I ve II  

E) I, II ve III 

 

13.Genel kolluk ile beraber görev yapan ÖGG 

Ahmet, aşağıdakilerden hangisini ani gelişen 

toplumsal olaylara örnek olarak veremez? 

A) Mülki amirliğe bildirim yapılarak yapılan 

toplantı 

B) Siyasi bir olay sonrası meydana gelen anlık 

toplanmalar 

C) Halkı infiale getirecek tarzda tecavüz ve 

cinayet gibi bir olayın gerçekleşmesi 

D) Derbi müsabakası sonrası karşıt taraftarların 

sokakta karşılaşması ve tartışmaya başlamaları 

E) Karşıt siyasi gruplar arasında başlayan 

çatışmalar 

 

14.ÖGG Salim iş çıkışı eve giderken yolda sağa 

sola saldıran bir kalabalık ve onlara engel 

olmaya çalışan bir başka grup görür. Bu 

durumda Salim’in ne yapması doğru olur? 

A) Tek başına saldırgan gruba engel olmalıdır 

B) Saldırgan gruba engel olmaya çalışan karşı 

grubu da yanına alarak müdahale etmelidir 

C) Olayı görmezden gelip yoluna devam etmelidir 

D) İşyerindeki özel güvenlik görevlisi 

arkadaşlarından destek isteyip onlarla birlikte 

müdahale etmelidir 

E) Müdahale yetkisi olmadığından derhal genel 

kolluğa bilgi vermelidir 
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15.Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz gösteri 

yapan grupla ilgili olarak ÖGG tarafından 

aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru 

olmaz? 

A) Grubun dağılması yönünde uyarılarda 

bulunulması 

B) Rektörün bilgilendirilmesi 

C) Genel güvenliği tehlikeye düşürmemek 

kaydıyla mevcut kuvvetlerin ilgili alana 

yönlendirilmesi 

D) Rektöre bilgi vermeden genel kolluğun 

davet edilmesi 

E) Topluluk büyümeden dağılmaları için gerekli 

gayret ve çalışmaların yapılması 

 

16.Alışveriş merkezi girişinde görev yapmakta 

olan özel güvenlik görevlisi kapı dedektörü ve 

el dedektörü ile yaptığı kontrolde metalden 

arınmadığı anlaşılan ve üzerindeki metalleri 

çıkarmayı reddeden bir kişinin içeri girmek 

istemesi üzerine, üst araması yönünden 

yapması gereken en doğru davranış biçimi ne 

olmalıdır? 

A) El ile üst araması yapmalıdır 

B) Şahsın üst aramasını yapmak için genel 

kolluktan yardım talep etmelidir 

C) Gözle yapacağı kontrolden sonra şahsın 

girişine müsaade edebilir 

D) Şahsın kimlik tespitini yaparak girişine 

müsaade etmelidir 

E) Şahsın fotoğrafını çekip kimliğini aldıktan 

sonra girişine müsaade etmelidir 

 

17. Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla 

görevli olan genel kolluğun görev ve yetkileri 

ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Genel kolluğun suç sonrası adli görevi 

bulunmamaktadır 

B) Genel kolluk, özel güvenlik görevlilerinin 

görev alanından da sorumludur 

C) Kamu düzenini sağlamaktan genel kolluk 

sorumludur 

D) Genel kolluk, ülke genelinde görevli ve 

yetkilidir 

E) Genel kolluk, iç güvenliği sağlamakla 
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18. Genel kolluk ile özel güvenlik arasında 

etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyonu ve 

birlikte çalışmayı hedefleyen proje 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ASİP 

B) PATBİS 

C) ÖGNET 

D) KAAN 

E) GÜVEN 

 

19. ÖGG İsmail'in görev yaptığı AVM 

içerisinde yaralama olayı meydana gelmiş, 

fail olayda kullandığı tornavidayı olay 

yerinde bırakarak kaçmıştır. ÖGG İsmail'in 

aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? 

A) Gecikmeksizin olaya el koymak 

B) En seri vasıtayla genel kolluğa haber 

vermek 

C) Olayla ilgili soruşturma yapmak 

D) Olay yeri ve delillerini korumak 

E) Suç aletini muhafaza altına almak 

 

20. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 

özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma 

giymelerinin amacı en doğru şekilde nasıl izah 

edilebilir? 

A) Üniforma maliyetlerini azaltmak 

B) Özel güvenlik görevlilerinin toplum nezdindeki 

saygınlıklarını, güvenilirliklerini, aidiyet 

duygularını, kuruma bağlılıklarını ve 

görünürlüklerini arttırmak 

C) Özel güvenlik üniformalarının genel kolluk 

üniformalarına benzer olmasını sağlamak 

D) Renk kargaşasına son vermek 

E) Özel güvenlik şirket personeli ile kamuda 

çalışan özel güvenlik görevlilerini ayırt edilmesini 
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21. Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, silahlı 

çalışma iznine sahip olup, silahsız görev 

yapılan bir yerde görevlendirilir. 

A)Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, 

görevlendirilen yerde çalışabilir 

B)  Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, sadece 

silahlı görev yapılan bir yerde görevlendirilebilir 

C) Özel güvenlik görevlisi Bünyamin’in çalışma 

izni silahlı olduğundan özel güvenlik kimliğini 

silahsıza çevirdikten sonra çalışabilir 

D) Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, valilikten 

izin alındıktan sonra çalışabilir 

E) Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, silahsız bir 

şekilde çalışamaz 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik 

görevlilerinin yetkilerinden biridir? 

A) İfade alma 

B) Delil inceleme 

C) Suç soruşturması yapma 

D) Olay yerini ve delillerini koruma 

E) Kimlik tespit etme 

 

23. Özel güvenlik görevlisi Sinan, görev alanı 

ve görev süresi içerisinde amiri tarafından 

kendisine verilen ancak konusu suç teşkil eden 

emir ile ilgili aşağıdakilerden hangisini 

yapmalıdır? 

A) Emri yerine getirir 

B) Hiçbir surette emri yerine getirmez 

C) Emri verenin sorumluluğu üzerine alması 

halinde emri yerine getirir 

D) Amirinden emri yazılı olarak vermesini ister 

E) Emrin yazılı olarak verilmesi halinde emri 

yerine getirir 

 

24. Genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki 

ilişki en doğru şekilde nasıl olmalıdır? 

A) Genel kolluk özel güvenliğe müdahalede 

bulunmamalıdır 

B) Özel güvenlik genel kolluğa karşı mesafeli 

olmalıdır 

C) Suçların önlenmesinde koordineli 

çalışmalıdırlar 

D) Genel kolluk ve özel güvenlik birbirlerine bilgi 

aktarmamalıdır 

E) Genel kolluk özel güvenliği denetlememelidir 



 

 

 

 

ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN 

OLAN Genel Kollukla İlişkiler 

KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 4 

SORU SORULMAKTADIR. 

 

 

SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. 

DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV 

SORULARINDAN DERLENMİŞTİR... 

                                        

 

 

                                     Hazırlamış oldugumuz konu tekrar özetleri için tıklayın 

En çok sorulan sorular için tıklayın  

Online testler için tıklayın 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Kanalımız 

Facebook Adresimiz 

Facebook Grubumuz 

İnstagram Adresimiz 

Twitter Hesabımız 

 

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…   

https://sinavinahazirlaniyorum.com/ozel-guvenlik-ders-notlari-indir/
https://sinavinahazirlaniyorum.com/kategori/online-deneme-sinavlari/ogg/
https://sinavinahazirlaniyorum.com/kategori/online-deneme-sinavlari/sinav-sorulari/ogg-sinav-sorulari/
https://www.youtube.com/channel/UC1QOaVUbKJl3R5xHDrkUGRg?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/emrah.akkaya.7946
https://www.facebook.com/groups/1217758028581774
https://www.instagram.com/emrahakkaya761/
https://twitter.com/sinavhazir

